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Tim Unwin
Departament de Geografia. Royal Holloway,

University o/London

Poques qüestions relatives a la viticultura i a la vinicultura han provocat en
els darrers anys punts de vista i opinions tan conflictius com el concepte Irances
de terroir.* Per a molts dels viticultors i vinicultors del VeU Món, el terrer d'un
determinat lloc origina el desenvolupament d'unes característiques del vi deci
sives i identificables. Per contra, rnolts altres vinicultors, particularment els del
Nou Món, inisinuen que aixo és una posició insostenible, argumentant que
els aspectes més importants d'un vi es desenvolupen en l'actual procés viníco
la. Aquest treball intenta explorar aquesta polémica dins del context d'una
interpretació geografica més amplia sobre el vi, que veu les interaccions huma
nes amb el medi físic com a modeladores del carácter i la identitat dels llocs
particulars.' Així, veure el vi com una expressió d'un lloc, pot proporcionar
nos una clau excel-lent per a la interpretació cultural i identitaria de territoris
on es conreuen raírns i on es beu vi (Unwin, 1991). Per tant, un1debat aclari
dor sobre el terrer ens pot proporcionar importants idees sobre les formes a
partir de les quals la indústria del vi i el consum associat de vins particulars ha
canviat en els darrers anys.

* Hem tradu'it el terme francés terroir utilitzat a l 'original angles pel terme catala terrer (N. del T.)
Traducció de Francesc Nadal i Piqué.
1 Aquest article és el text ampliat duna conferencia impartida a la Societat Catalana de Geografia el15

de maig de 1997. Estic molt agraít a aquesta Societat per la seva hospitalitat tant a Barcelona com al
Penedes, així com pels comentaris relatius a aquest text que em van fer diferents geografs durant la
meva estada a Catalunya.
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El context del terrer

La paraula terrer ha estat interpretada i traduída de diferents maneres. Tot i
que alguns, que constitueixen la minoria, encara adopten una definició res
tringida del terme, considerant-lo com a sol i argumentant que és aquest el que
dóna carácter i tipicitat als vins, la majoria accepta l'opninió esmentada per
Hancock (1997, p. 52) segons la qual «la noció llatina que en francés es refereix
a una extensió de terra, els criteris naturals de la qual, el sol, el subsol, el relleu
i el clima, formen un conjunt únic de valors que confereix característiques espe
cífiques als seus productes com a resultat de les plantes i animals» (vegeu també
Dubos, 1984; Dickenson, 1990; Gladstones i Smart, 1994).

Ha estat a Franca on el concepte de terrer ha estat més influent (Lavalle,
1990). Encara que no existeix una definició legal del terrer, el concepte
d'Appellations d'Origine Corurálée (AOC), que es basa fonamentalment en la
idea del terrer, li confereix un significat legal (Hancock, 1997). D'altra banda,
a partir de 1990, el concepte d'AOC ha estat aplicat a tots els productes agrí
coles de Franca en un intent de garantir tant l'origen dels subministres als clients
com els drets dels productors a l'específica identitat dels seus productes. En
relació al vi, la delimitació detallada de les denominacions d'origen dels vins
s'ha basat durant molt de temps en les característiques ambientals d'una área.
Tal com Combaz, Lautel i Pomerol (1989, p. 13) assenyalen, en els procedi
ments estatutaris implicats en la delimitació d'arees productores de vi, «el paper
dels sols és vital amb comissions d'investigació, en les que hi han geolegs, obser
vant l'estreta relació existent entre la qualitat d'un vi i la natura del terreny que
el produeix, és a dir, la natura geológica de la roca mare, la textura i l' estruc
tura dels sols, la seva pedregositat, la profunditat i la composició química. Altres
factors que també hi intervenen són l'ernplacament topografic, l'altitud, el grau
de pendent, l'orientació i la capacitat de drenatge natural; i aquest darrer ele
ment té una importancia particular. Si aquest és el cas d'una o de diferents
varietats de vi ben adaptades, les característiques distintives de cada denomi
nació d' origen resulten demostrades i assenyalades, gracies a aquests criteris
entre els quals la natura del subsol i del sol hi tenen una part deterrninant».

Tres aspectes d' aquests procediments causen enuig i frustració als qui criti
quen el gran emtasi que hom posa al terrero En primer lloc, l'anterior afirmació
no té en compte el paper dels vinaters individuals. D'aquesta manera, aixo pres
de forma literal indica que determinats trossos de terra produiran sempre millors
vins que d' altres, sense considerar les habilitats del vinatero Mentre que en el
passat, quan els procediments per elaborar vi eren possiblement una mica més
uniformes que els que hi ha avui en dia, aquests criteris podien haver tingut
alguna validesa, els grans progressos i desenvolupaments realitzats en els darrers
trenta anys en la tecnologia vinícola fan difícil acceptar aquesta relegació de l'ac
tivitat humana en el procés d' elaboració del vi. En segon lloc, hi ha interés en
l'ernfasi específic dels arguments relatius a una relació directa entre la qualitat
del vi i el medi físico Així, l'anterior cita expressa específicament que existeix una
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relació directa entre qualitat i terreny i no la de que diferents medis físics donin
lloc a vins amb característiques diferents. Aixo constitueix una distinció decisi
va i la que ha originat una considerable confusió en la literatura vitivinícola. En
tercer lloc, existeix cert ressentiment per l'ernfasi posat específicament en el sol,
ja que se situa per sobre i per sota d' altres elements del medi físico Així, Jackson
(1994, p. 155) comenta que «d'entre les influencies climatiques, el tipus de sol
és generalment el factor menys significatiu que afecta el raím i la qualitat del
Vi».2 Per la seva part, Gladstones (1992, p. 33) indica que «la majoria dels escrip
tors científics moderns han reduít la influencia del tipus de sol sobre les quali
tats del vi a les que exerceix sobre el vigor del vi i les relacions d'humitat».

Els contorns de la polémica sobre el terrer van ser posats de manifest en un
seguit de breus articles apareguts a cornencaments de la década de 1980 a la
revista anglesa de vins Decanter. Així, el vinater california Bill Jekel (1983: 59)
va comentar que «en un moment d'irnprudencia he caracteritzat la idolatria
dels components del sol, tal com és practicada particularment pels francesos,
com un «pseudo-intel-lectualisme», i per contra, he emfasitzat la importancia
de l' estructura dels sols», Aquest autor continua sent particularment crític amb
els propietaris de diferents vinyes de Gran Cru, que es mostraven en contra de
qualsevol nova classificació de la de la Gironda establerta l'any 1855, basant
se en que aquesta classificació reflectia la capacitat de determinats sols per pro
duir millors vins que no pas d'altres. Tal comJekel (1983:59) va assenyalar, «l'a
firmació taquigráfica segons la qual els sols dels vinyars classificats produeixen
el millor vi constitueix el punt de la qüestió», Per tal de defensar-se, Bruno Prats
(1983:16), propietari del Cos d'Estournel, replica que «un terroir ( ) signifi-
ca una cosa totalment diferent de la composició química d'un sol ( ) El terrer
és la reunió conjunta del clima, del sol i del paisatge ( ) Alguns trossos donen
el millor vi cada any (... ). 1, és el terrer, naturalment, ( ) el que causa aquestes
diferencies». Aquest debat il-lustra quatre elements clau que són importants per
comprendre les diferencies d' opinió que hi han en relació a la importancia del
terrer: reflecteix la diferencia de practiques i creences entre el Vell i el Nou Món;
esta estretement vinculat amb qüestions relatives a la delimitació dels vinyars i
a la classificació dels vins; il-lustra una tendencia dels combatents a discutir una
mica a partir de malentesos; i, en estar centrat sobre el molt elusiu concepte de
qualitat, ha tendit a disminuir l'evidencia científica real sobre la influencia dels
parametres ambientals particulars en les característiques del gust del vi.

Des d'un punt de vista empíric, la recerca sobre la significació del terrer no
sols és important per allo que ens explica sobre el desenvolupament del con
reu de les vinyes i l'elaboració del vi, sinó que resulta també molt pertinent per
a futures i potencials millores en la qualitat dels vins. Aixo esta ben demostrat,
per exemple a una escala regional, en la distribució de les diferents varietats de
rairns a la comarca catalana del Penedes, Així, les varietats tradicionals de raím

2 Aquesta, cal assenyalar-ho és més aviat una estranya afirmació, ja que implica que el tipus de sol és
una influencia climática, tractant-se d'un argument la logica del qual resulta difícil de comprendre.

259



tendeixen a creixer en parts específiques d' aquesta regió, que són les més ade
quades per a la seva producció óptima. La Garnatxa Negra creix a les parts més
calides del Baix Penedes, juntament amb la Carinyena, mentre que I'UIl de
LIebre és troba més a la part central del Penedes, D'entre les varietats tradi
cionals de raírn blanc, el Macabeu creix principalment a la part central del
Penedes, mentre que el PareIlada, la varietat de raírn blanc més primorosa, creix
a les parts més elevades de l'Alt PenedesvCom a molts altres indrets d'Europa
aquests models de conreu tradicional dels raírns reflecteixen les experiencies
empíriques centenáries dels pagesos, que intenten identificar els emplacaments
més optims per a una reeixida producció de les diferents varietats de raíms i
adapten noves varietats a indrets particularment ben adequats (per a un deta
llat cas d' estudi del context econornic i social de la producció de vins i de licors
a Vilafranca del Penedes durant els segles XVIII i XIX, vegeu Arnabat i Mata, .
1996).

El eontext historie del debat sobre el terrer

Per tal de comprendre la importancia cultural de les relacions entre les vinyes,
que constitueixen la base sobre la qual creixen els ceps, i els vins que produei
xen, és essencial examinar, encara que només sigui d'una manera breu, el con
text historie a partir del qual han sorgit aquestes relacions. Per tant, per tal
d' il-lustrar l'aparició d' una tradició, en la que es vinculen determinades vinyes
i estils de vi amb ambients específics, aquest apartat esta enfocat sobre quatre
períodes diferents de la geografia histórica de la viticultura.

La producció romana de raírns i els orígens del concepte de terrer

A rnolts llocs de l'hemisferi nord s'han trobat varietats salvatges de ceps i
-sembla probable que els canvis climátics succeíts a finals del Terciari van por
tar a la divisió del genere Vitis en un gran nombre d' especies separades, cadas
cuna adaptada a un particular nínxol ambiental (Tiffney, 1979). A Europa,
l'única varietat representativa d' aquestes especies va ser la Vitis vinífera, les diverses
varietats de la qual són utilitzades avui en dia per elaborar la immensa major
part dels vins del món. De fet, és acceptat de forma general que a Europa un
progenitor salvatge de la Vitis vinífera, denominat botanicament Vitis vtnífe
ra L. subesp. sylvestris(C.X. Gmelin) Berger, va ser inicialment difós a les fran
ges més septentrionals de la zona de vegetació de la maquia mediterrania i de
la zona del bosc de fulla caduca de les costes del Mar Negre i del sud del Mar
Caspi (Zohary, 1995). La posterior domesticació va comportar canvis drama
tics en la biologia reproductiva deIs ceps. Així, els domesticadors de ceps van
ésser capas:os, mitjancant la invenció de la propagació clónica, de seleccionar
i reproduir plantes amb característiques específicament desitjades. Aixo va per
metre la selecció deIs tipus de ceps més idonis per a les particulars condicions
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ambientals que s'havien empres i també la del cep que calia emportar-se més
enlla de la seva original distribució geografica en estat salvatge (vegeu també
Olmo, 1995).

Vers el segle tercer abans de lC hi ha solides proves escrites de que diferents
tipus de ceps foren considerats com els més adequats per a unes determinades
condicions físiques. Així, Cató (234-149 abans de j C), en el text en prosa més
antic conservat de la llengua llatina, comenta que «a l'indret que passara per
més bo en vi i assolellat, planta-hi amini petit, eugeni doble i daurat menut»
(Cató, 1927, p. 16). Cap alsegle primer de la nostra era, en els escrits d'Estrabó
(c. 63 abans de lC-21 després de lC) i de Plini el Vell (23/4-79) hi ha eviden
cies més detallades de l'especialització regional del conreu dels ceps. Així, per
exemple, Plini el Vell (1945-50) enumera 91 varietats de ceps, donant el pri
mer lloc a l'anomenat Amineus o Amini, que fou seguit per les dues varietats
de Nomentanum o vi de Noment i de l'Apiana o raím moscatell, i les conside
raya totes nadiues d'Italia (XIV iv.2-4). De forma significativa, també va esmen
tar que alguns tipus de ceps, com els del vi de Noment i els de raím moscatell,
eren particulatment idonis als climes freds (XIV.iv.23-4). Per la seva part,
Columel-Ía (1941, p. 229), que va escriure també durant el primer segle de la
nostra era, ens proporciona una detallada descripció dels principis que servien
de base per a la selecció de varietats de ceps destinades a uns determinats medis
físics: «el pages intel-ligent ha de saber per experiencia que el tipus de cep més
apropiat a les planes és el que millor resisteix les boires i la gebrada; als pujols,
aquell que tolera la sequera i els vents. Al camp abundant i fértil hi plantara
un cep prim i que no sigui excessivament fecund; al camp prim, el més prolí
fic; alsol dur, un cep fort i que tregui molts sarments; al sol fluix i ric una varie
tat que els tregui molt clars. També sabrá que en un lloc humit no convé plan
tar-hi ceps, els raíms amb baies tendres i molt grosses, sinó que siguin de fullatge
dur i tinguin baies petites i amb molts pinyolets» (III.i.5).

Per tant, els romans tenien un ric coneixement empíric de les relacions esta
blertes entre determinats medis físics, el creixement dcls ceps i els metodes més
apropiats per al cultiu dels raíms. Mentre que una gran part d' aquest coneixe
ment es va perdre durant els segles posteriors a l'esfondrament de I'Imperi
Roma d'Occident, vers el segle catorze a certes parts d'Europa hi torna haver
evidencia d'una creixent especialització en el conreu d'un tipus determinat de
varietats de raírns,

:vespecialització deIs tipus de ceps a I'Europa medieval i a
comencaments de I'Edat Moderna

Hi ha un gran desconeixement de la distribució geográfica a Europa de les
varietats particulars de rairns durant les primeries de l'Edat Mitjana. No obs
tant aixo, vers el segle XIV es produiren canvis distintius en la distribució de
les varietats preferides de raírn. Així, Lachiver (1988) assenyalá que fins el segle
XIII la majoria dels vinyars del nord d'Europa van ser plantats amb varietats
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de raím blanc, que foren més capaces de sobreviure a les condicions ambien
tals de gran humitat i fredor regnants en aquesta zona que no pas les varietats
de raún negreo Tot i que les varietats de raím negre sembla que van ser intro
duídes, de forma gradual, més cap al nord i cap al segle catorze, tant el Pinot
Noir com el Gamay arrelaren íorca bé a la regió de la Borgonya. Després de
l'esclat de la Pesta Negra a mitjans del segleXI~ Felip I'Ardit, Duc de Borgonya,
va promulgar una notable obra de legislació amb la qual pretenia restringir el
conreu de la varietat Gamay en benefici de la varietat més noble de la Pinot
Noir. D'aquesta manera, en una ordre datada el 31 de juliol de 1395 va denun
ciar la introducció de la que definia com a molt nociva i deslleial varietat Gamay,
així com l'ús de fertilitzants organics, ja que creia que aquests minvaven la qua
litat dels vins de la Borgonya (Berlow, 1982). Sembla ser que arran del delme
de la població hi va haver una manca de ma d'obra per conrear d'una manera
apropiada les vinyes. Davant d' aquesta situació, els vinyaters van fer ús de la
Gamay, ja que aquesta era menys exigent pel que fa referencia a qüestions
ambientals, que no pas la varietat Pinot Noir. I també perqué produia una colli
ta superior a la de la Pinot Noir.

El segle XIV també va veure un increment en el coneixement dels texts clas
sics romans sobre agricultura, que varen ésser utilitzats extensivament per Petrus
de Crescentiis en elllibre Liber Commodorum Ruralium..., enllestit entre 1308
i 1309. En el seu quart llibre va citar de forma personal fragments tant de Cató
com de Columel-Ia, i proporciona un considerable detall sobre els diferents
tipus de ceps que eren cultivats, així com els seus requeriments ambientals. EIs
posteriors tractats d' agricultura van proporcionar una creixent informaciósobre
la distribució de les varietats de ceps i cap a finals del segle XVI, obres com el
tractat de vins d'Andrea Bacci, De naturali vinorum historia, de vinis Italiae,
donaven ja relacions detallades de les noves varietats de ceps que estaven sent
introduides. Basant-se en aquestes obres, Jones (1966) va assenyalar que de les
cinquanta varietats de ceps nobles conegudes aleshores a Italia, les introduc
cions medievals incloien, entre d' altres, la del Trebbiano de la 'Ioscana, així com
la Marche i la Schiava de la vall del Po.

Durant el darrer període medieval va tenir lloc d'un costat al'altre d'Europa
i d'una forma gradual, una creixent especialització de determinades varietats
de ceps, i vers el segle disset, com més diners s'invertia en el procés del conreu
dels ceps i en l'elaboració de vins, hom hi dedicava més atenció a optimitzar
les qualitats requerides del fruit per tal d' elaborar determinats vins (Unwin,
1991). EIs exemples més notables d'aixo els podem veure en la creixent aten
ció esmercada en la producció dels Nous Clarets francesos i en el treball fet per
homes com Dom Pérignon, seleccionant determinats muntatges de raíms per
a l' elaboració dels vins de la Xampanya. Durant aquesta epoca, cornencaren a
apareixer els primers intents de classificar determinats vins produits en vinyars
específics, constituínt un dels primers, l'escomés pel Consell de Würzburg a
Franken (Alemanya), que l'any 1644 va classificar les vinyes de la ciutat en
quatre grups diferents (Stot, 1994).
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Demarcació i renda monopolista

Vers el segle XVII hi havia, per tant, un coneixement de caire empíric molt
ric sobre les varietats de raíms que s'havien de conrear en determinades con
dicions físiques perqué produissin vins amb unes característiques particulars.
Un seguit d' opcions estava a l'abast deIs vinyaters. Algunes estaven centrades
en la producció de vins d'una gran qualitat, mentre que d'altres anaven enfo
cades a optimitzar la quantitat de vi produída, prestant rnolt poca atenció a la
qüestió de la qualitat. Amb l'existencia d'un mercat de gent benestant i pode
rosa, que demananva vins d'una gran qualitat, no és gens estrany que les clas
sificacions d'aquest tipus de vins esdevinguessin cada cop més freqüents durant
el segle XVIII.Una de les més conegudes fou la classificació dels vins de Burdeus
i de la Borgonya feta l'any 1787 per Thomas Jefferson (Randolph, 1829).
Tanmateix, no es tracta d'un cas cas aillat, ja que l'any 1728, per exemple,
Arnoux va destacar certes vinyes de la Borgonya amb una reputació particu
lar. I, d' altra banda, els mercaders anglesos establerts a Burdeus proporciona
ven una amplia classificació dels conreus de Bordeus, basada en les quantitats
que havien de ser venudes durant les decades de 1720 i 1730 (Lachivier, 1988).

En aquesta mateixa epoca, comencaren a apareixer també els primers intents
de delimitar unes regions vinícoles específiques. Lexemple classic d' aixo va ser l'es
tabliment l'any 1756 de la RealCompanhia das Vinhas doAltoDouro en un esforc
realitzat per tal de regular la producció del vi tipus porto i permetre als portu
guesos d' obtenir un benefici més gran dels seu corriere, que havia restat a mans de
mercaders estrangers (Unwin, 1991). Una part central de la legislació associada
amb l'establiment d' aquesta Companhia fou la delimitació precisa del vinyar de
l'Alt Duero en diferents categories amb els raíms de cadascuna venuts a preus dife
rents (Martins, 1990). Tot i que, pel que fa referencia al comete portuari, aques
ta iniciativa va fracassar en el seu objectiu de trencar el domini dels mercaders del
nord d'Europa, va servir per establir el principi basic, aplicat posteriorment a molts
altres paises europeus, segons el qual el vi produit en certs llocs hauria d' exigir
preus diferents, basats per damunt de tot en les característiques dels propis llocs.

Tanmateix, la classificació i la delimitació constitueixen fonamentalment
processos diferents. La classificació dels vinyars pot ser escomesa per qualsevol
i, fins i tot avui en dia, hom pot trobar interpretacions molt diverses sobre les
qualitats de vins produídes en diferents vinyars.:' D'altra banda, la delimitació
constitueix una practica legal que preté restringir 1'ús d'una denominació par
ticular de vins produíts en una área determinada. Aixo va ser ben expressat per
Karl Marx (1981, p. 910) en el tercer volum del Capital, en el que argumen
ta que «una vinya que doni un vi d'una qualitat extraodinaria, pero només en
una quantitat relativament perita, té un preu de monopolio A conseqüencia
d'aquest preu de monopoli, el sobrepuig del qual en relació amb el valor del

3 Un dels desenvolupaments vitivinícoles més recents ha estat el dels sistemes de puntuació dels vins,
essent-ne el més destacat, tot i que és objecte de controversies, l'elaborat per Roben Parker.
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producte és determinat només per la riquesa i per les preferencies dels beve
dors selectes, el viticultor realitzara un benefici suplementari importante Aquest
benefici suplementari, que ací deriva d'un preu de monopoli, es converteix en
renda i d'aquesta forma passa a les mans del propietari de la terra a conse
qüencia del seu títol sobre aquesta parcel-la del globus terraqüi dotada d'unes
qualitats particulars» (K. Marx, (1989), vol. 2, págs, 367-368).

Durant el segle dinou, el nombre de classificacions de vins va proliferar per
tot arreu, encara que d'una manera molt particular a Bordeus, on les de Lawton
(1815), Jullien (1816) i Frank (1824) són les més conegudes. Fins a rnitjan segle
dinou aquest tipus de classificacions estigueren obertes a algun grau de mani
pulació, pero l'any 1855 en ocasió de 1'Exposició Universal de París, es va pre
parar una classificació oficial de vins de la Gironda. Aquesta fou escomesa pel
syndicatdes courtiers i es basa en gran part en els preus dels vins vigents alesho
res, els quals, com qualsevol altre cosa, reflectien les reputacions generals de les
propietats particulars. Aixo desdibuixa també una mica la distinció entre classi
ficació i delimitació, ja que encara que no fou convertida en llei va proporcio
nar als productors de la Gironda l'oportunitat d' una forma molt eficac d' extreure
considerables beneficis com a resultat de la seva renda monopolista en tenir pro
pietats individuals denominades. Resulta forca singular que aquesta classificació
hagi romas més o menys inalterada des d'aleshores enea, amb un únic canvi
referent a l'ascens l'any 1973 del Cháteau Mouton-Rotschild al primer nivell de
cultius. En efecte, la perllongada acceptació de la classificació de 1855 ha cons
tituít una significativa barrera, impedint l'exitosa emergencia de noves marques
de vins en aquesta regió i garantint l'elevat preu dels vins que encapcalen la clas
sificació. Molts dels beneficiaris de la classificació de 1855 argüeixen que, per
damunt de tot, és el sol el que justifica els persistents preus elevats d' aquests vins.
D'aquesta manera, Mme de Lencquesaing de Pichon Longueville-Lalande és
esmentada per Jekel (1983, p. 59) en afirmar que la «classificació de 1855 (...)
arriba en una epoca en la que els vins ja havien assolit els cims més alts de l'art i
els preus.d'aquesta epoca posen de manifest que aquests reputats cultius estaven
ja classificats en la ment dels consumidors. Realment, aquesta classificació no va
ser cap novetat, fou el reflex del preu que ensems era el reflex de la qualitat (...)
vosaltres heu de comencar a partir d'un sol molt bo», Ara bé, aquests arguments
fallen a 1'hora de reconeixer que la vitivinicultura s'ha desenvolupat moltíssim
durant el darrer segle i mig i que el sol pot ser un dels factors que influeixen en
el sabor del vi i que no té perqué ser necessariament el més importante

Posteriorment, durant el segle :xx han estat introduírs nombrosos sistemes
legals de delimitació dels vinyars amb la finalitat de garantir als consumidors
tant l'autenticitat dels vins com un nivell de protecció als elaboradors. Encara
que aquests sistemes han jugat a Europa un paper molt important en l'estabi
lització de la indústria vinícola durant el període posterior a 1945, romanen con
trovertits. Així, alguns vinaters, molt particularment els del Nou Món, els veuen
com una font d'importants impediments de 1'experimentació, més limitadors
que no pas estimuladors de la millora de la qualitat dels vins (Unwin, 1991).
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Les implicacions de la vitivinicultura del Nou Món en el
concepte de terrer

Lexpansió de la vitivinicultura al Nou Món des del segle XVI en endavant
i més en particular durant els darrers trenta anys ha transformat la nostra com
prensió de les relacions entre els vins i el medi físic en el que s'han criat, Així,
hi ha sis extenses arces on les diferencies entre la viticultura i les tradicions en
l'elaboració dels vins al Vell i al Nou Món tenen unes repercussions di rectes
per comprendre el paper del terrero

En primer lloc, tal i com l'anterior relació histórica ha posat de manifest, a
Europa existeix una vella tradició vitícola que no solament ha proporcionat

-informació cultural sobre quins tipus de ceps són els més idonis per a unes exten
sesarces determinades, sinó que també ha conduit cap a l'evolució de seleccions
cloniques particulars en una escala física molt més subtilment diferenciada. Per
contra, a molts llocs del Nou Món elsceps foren plantats una mica sense ordre
ni concert. A mesura que els emigrants que volien fer vi arribaven a una regió
determinada, plantaven simplement els ceps que portaven amb ells i tot seguit
veien si havien sobreviscut o no. Si bé durant el segle XX hi ha hagut algun
intent per tal d'identificar extenses zones climatiques del Nou Món, que podrien
ser adequades per al conreu dels ceps (Wink1er, 1973), hi ha hagut relativament
poca recerca detallada sobre la identificació precisa de quines condicions ambien
tals del Nou Món són les més idonies per a les diverses varietats de ceps." Així,
per exemple, en moltes parts d'Australia o de California hom pot trobar vinyes
amb diferents varietats de ceps plantades unes al costat de les altres sense tenir
gairebé en compte els matisos de l'altitud, el pendent o les condicions deIs sols,
Aixo no nega que, per exemple, s'hagi realitzat a Alemanya molta recerca sobre
el desenvolupament dels encreuaments i dels híbrids més convenients per resis
tir determinades malalties o bé sobre determinades característiques de la fruc
tificació i de la maduració, sinó que suggereix que hi ha hagut una escassa con
sideració empírica sobre els factors ambientals, que al Nou Món influeixen en
les característiques del vi. Aixo és així, rnalgrat el fet que molts vinaters del Nou
Món reconeixen de seguida unes característiques singulars a uns vins pels quals
el fruit s'origina de forma regular de vinyes específiques.

En segon lloc, hi han importants diferencies tant al VelI com al Nou Món
sobre el tipus de medi ambient on creixen els ceps. Així, tot i que hi ha una gran
diversitat ambiental en totes dues arees, a Europa la viticultura, i1 més particu
larment al nord d'Europa, és empresa sovint en climes molt més freds, humits i
variables, que no pas els que hi ha en molts llocs del Nou Món. És, en gran part,
per aquestes raons que els models de clima anyal tendeixen a ser molt més impor
tants a l'hora de determinar la variabilitat de les veremes, per exemple, a la
Borgonya que a Nova Cal-les del Sud (Australia). A Europa la variable climati-

4 Existeixen, no obstant aixo, algunes excepcions notables. Un primer exemple provinent d'Austrália el
constitueix el treball de Castella (1912), i Elliot-Fisk (1993) ha informat de recents recerques porta
des a terme a California,
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ca clau per a un conreu reeixit de raírns tendeix a ser la temperatura, mentre que
al Nou Món tendeix a ser 1'aigua. D'aquesta manera, les vessants meridionals i
els sols de roca calcarlade la Cote d'Or a la Borgonya tenen una gran importan
cia, ja que influeixen sobre la quantitat de calor i de llum rebuda pels raims, men
tre que al Hunter Valley de Nova Gal-lcs del Sud, la quantitat i el calcul del temps
esmercat en la irrigació vénen a tenir una importancia similar. On l'aigua és sub
ministrada per irrigació, les característiques de l'estructura i de la textura d' un
sol que influeixen en la seva capacitat de retenció de l'aigua natural, resulten molt
menys importants a l'hora d'influir en les característiques finals del fruit.

Una tercera diferencia crítica la constitueix la relació que hi ha entre el crei
xement del raím i l'elaboració del vi. A Europa, de forma tradicional, els vins
han estat fets generalment per la mateixa gent que conreava els rairns, mentre
que al Nou Món hi ha una separació més gran entre ambdues activitats. Durant
mil-lenis la vinificació ha ocupat una part central de 1'activitat agraria del sud
d'Europa, amb la majoria de les explotacions agraries que combinen el conreu
dels ceps amb la producció de blat i d' oli. Mentre que una part dels raíms podien
haver estat venuts, la major part dels pagesos dels paisos mediterranis també ela
boraven el seu propi vi. D'altra banda, al Nou Món els vinaters a gran escala tot
sovint escolleixen els seus raíms de llocs molt diversos intentant optimitzar les
característiques particulars dels fruits per a les seves diverses combinacions de
vins. Amb aquestes condicions les relacions possibles entre les característiques
dels vins i el terrer deixen de tenir importancia, ja que el vi esta fet a partir dels
fruits de diferents medis físics (Bessis, Leneuf i Fournioux, 1994). De forma
particular, a California, la Llei Seca establerta entre 1920 i 1933 comporta una
seperació molt gran entre viticultura i vinicultura, que ha continuat fins avui en
dia, malgrat els esforcos dels grans vinaters pero posseir cada cop més i més les
seves propies vinyes. Una justificació d'aquesta separació és basa, en part, en el
principi que l'especialització hauria de permetre al viticultor i al vinater con
centrar-se en oritimirzar les seves ~ctivit~ts. l'efecte elecisill nero h~ estar el fet ele
-- ---o· -- -- -r ------.-.-- --- --. -- .----.--.-----".-- -- ---.-- -.- r --- --.- --- ----. ---

divorciar conceptualment l'elaboració dels vins del conreu dels raíms.? A més a
rnés, ha succeít de forma general que la vinicultura ha esdevingut l'activitat amb
un estatus més elevat, mentre que la viticultura freqüentment s'ha considerat
com una activitat de menor importancia. Encara que aquesta situació esta can
viant, amb un nombre de gent cada cop més gran que utilitza el terme vinicul
tura per referir-se al procés d' elaboració del vi des de la vinya fins a la botella, la
separació conceptual entre raíms i vins ha tingut a molts llocs del Nou Món una
gran significació a 1'hora de conformar les opinions sobre el concepte de terrer.

Una quarta distinció important, enllacada amb el que s'ha exposat anterior
ment, la constitueix 1'impacte que han tingut les recents recerques enologiques

5 Cal esmentar que aquesta distinció també es troba sovint en els manual, amb llibres de viticultura que
molt rarament diuen res sobre les tecniques de vinificació, així com texts d' enologia que de la matei
xa manera fan escasses referencies al cultiu del raíms. Així, de les 604 pagines que composen elllibre
de Boulton, Singleton, Bisson i Kunkee (1996) sobre vinificació només n'hi ha 48 que esmenten la
qüestió de la viticultura.
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sobre la vinicultura. Així, l'emfasi posat en la neteja de la vinateria, l'ús de llevats
seleccionats culturalment i, per damunt de tot, la introducció de la íermenració
mitjancant una temperatura controlada (Unwin, 1991), que han emanat, en gran
mesura, del Nou Món, han jugat un paper molt important en la conformació del
carácter dels vins avui disponibles al mercat. El notable exit de la recerca vinícola
(Paul, 1996) ha tendit a reíorcar la impressió que les millores enologiques són
d'una importancia més gran que no pas les del conreu dels ceps. En aquest sen
tit, tot i que recentment s'han realitzat notables desenvolupaments en el camp de
la viticultura, molt particularment amb l'emíasi posat avui en dia sobre el sistema
conegut com a conducció de la vegetació (Smart, 1985), la recerca vitícola esta
encara en un estat menys desenvolupat que no pas la dedicada a la vinicultura.

En cinque lloc, les diferencies existents en diferents parts del món entre
vinyars i practiques d'elaboració dels vins també tenen una gran influencia
en el paper potencial del medi físic com a condicionant de les característi
ques dels vins. De forma general, s'accepta que la qualitat del vi i l' edat dels
ceps tenen una correlació positiva i que aquesta refecteix en part l' extensió
amb el temps del sistema de les arrels dels ceps a través del sol i la roca mareo
Així, en moltes arees de Franca es troben vins que són fets particularment a
partir dels ceps més vells, fet que es marca a les etiquetes mitjancant les parau
les vielles vignes, essent d'un sabor forca diferent dels altrament similars vins
elaborats a partir de ceps més joves. Per contra, rnolts dels vinyars del Nou
Món són plantats amb ceps relativament joves, fet que reflecteix la consi
derable expansió experimentada durant els darrers anys per la viticultura en
paísos com Australia i Xile. Tanmateix, la joventut d'aquests ceps, significa
que no se n ' espera que estableixin una relació tant estreta amb el medi físic
en el que estan creixent com la dcls ceps més vells. Per tant, el simple factor
de l' edat dels ceps constitueix encara una altra raó sobre el perqué hi ha al
Vell i als Nous Móns diferents aproximacions al concepte de terrero

Finalment, a 1'hora d'interpretar la importancia relativa del terrer en les carac
terístiques del vi cal tenir en compte un seguit de consideracions de·caire econo
mico Així, a Europa hi ha hagut en particular una contracció de la viticultura,
mentre que al Nou Món s'ha expandit l'area dedicada a vinyes. Aixo ha signifi
cat que a 1'interior d'Europa hi ha hagut pressions en el moment d'identificar els
territoris que produeixen la millor qualitat dels vins, per tal que puguin ser con
servats i realcats a carrec de les vinyes de menor qualitat, les quals poden ser arran
cades (Falcetti, 1992; Unwin, 1994). De fet, aixo ha reforcat la idea que el terrer
és important per a la qualitat de la producció vinícola. Per contra, l'expansió de
la viticultura al Nou Món ha constituit una resposta a la creixent demanda d' a
quelles varietats de rairn que estan particularment de moda com el Cabernet
Sauvignon i el Chardonnay. Aixo ha significat que els pagesos han plantat exten
sament aquestes varietats sobre qualsevol terreny idoni disponible a fi i efecte de
treure'n el maxim benefici economic possible. Mentre aquesta tendencia esta
cornencant a declinar, un cop que les relativament passades de moda varietats de
raim hagin esdevingut ara populars a causa del seu escas valor, la plantació indis-
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criminada de ceps ha tendit un altre cop a minimitzar en el Nou Món la
importancia donada al medi ambient com a condicionat de la qualitat dels vins.

Factors ambientals i característiques deIs raüns

Malgrat la gran quantitat de recerca rigorosa que s'ha dut a terme sobre la
influencia de determinats factors ambientals en les característiques dels raúns,
els científics encara continuen discutint la seva importancia global. Així, Jackson
(1994, p. 155) ha assenyalat que «l'origen geologic de la roca mare del sol té
poca influencia directa sobre la qualitat del raím», i Gladstones (1992) ha sug
gerit de la mateixa manera que el relleu i les característiques físiques dels sols
han de ser vistes més com a factors que influeixen sobre el microclima, que com
a factors independents en un sentit estricte. Per contra, Elliott-Fisk (1993, P7
76), basant-se en la seva recerca a la vall de Napa a California, conclou que «tot
i que una varietat del microclima de vinyar, la humitat del sol i les propietats
característiques del sol puguin ser modificades mitjancant practiques vitícoles
per tal d' assegurar la maduració del raím i optmitzar la producció dels fruits, el
medi ambient natural encara exerceix importants controls sobre la viticultura i
introdueix des de fortes a subtils diferencies en els vins produYts en diferents
llocs geografics, tal com és implícit en el concepte de terrer», Així, pensant-ho
bé, sembla que hi han evidencies a favor d' ambdós arguments i que l'adhesió a
qualsevol punt de vista extrem constitueix una equivocació. Tal com Boulton
et alii (1996) assenyalen, «els vinaters europeus han tendit a emfasitzar la
importancia de la localització concreta del vinyar i a atribuir els principals efec
tes al sol mateix. Per contra, els especialistes del Nou Món han tendit a emfa
sitzar els efectes climatics i a considerar el sol per secom a relativament poc
importante El fet d'emfasitzar d'una manera extrema un punt de vista i deni
grar l'altre constitueix molt orobablement una eauivocació en tots dos casos».
'-J .1. 1.

A partir del gran nombre de recerques publicades sobre la influencia dels fac-
tors ambientals en les característiques dels raúns, hauria de semblar que el carac
ter químic i biologic del raím esta en efecte influYt per la intervenció humana
en les relacions entre els ceps i el clima, la geologia, els sols i el relleu d'un indret
qualsevol (per seguir aquesta qüestió vegeu Rankine et alii, 1971; Coombe i
Dry, 1988, 1992; Gladstones, 1992; Boulton et alii, 1996; Hancock, 1997).
La influencia del clima és significativa a través de l'acció de la temperatura, la
pluja, la llum i el vento La temperatura és decisiva, ja que afecta a la quantitat
total d' energia disponible pel creixement del raún, de la mateixa manera que
pel floriment, la maduració de les baies i per la qualitat del fruit (Buttrose, 1970;
Moncur etalii, 1989). Per la seva banda, la recerca portada a terme per Kliewer
(1975) ha posat de relleu la importancia de la temperatura de les arrels, així
com la temperatura de l' aire en treure poncella, en el creixement dels rebrots i
en els fruits crescuts en els ceps. A més a més, també és necessari per a una bona
collita de rairns que hi hagi prou quantitat total de pluja i que caigui durant les
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epoques més convenients. Tant determinats nivells d'insolació (May i Antcliff
1963), com determinades quantitats de vent (Dry i Smart, 1986; Ewart etalii,
1987) també tenen efectes sobre la qualitat i la quantitat dels fruits produtts.

Malgrat les afirmacions que la geologia és relativament poc important per a
la qualitat dels fruits (jackson, 1994) hi ha proves que indiquen que tant el seu
paper a 1'hora de proporcionar material original per al sol com per a l'estructu
ra i la permeabilitat de les roques, constitueixen realment factors importants en
la determinació de les característiques del raím, Així, Hancock i Price (1990)
han posat de manifest la influencia de la creta en la producció de vins de la
Xampanya, i també com el contingut mineral de la roca subjacent influeix d'una
manera important en la composició química dels sols, Tot i que sembla que el
principal efecte de la geologia rau en els nivells d' aigua disponible pels ceps,
sobretot en condicions climátiques rigoroses. Als ceps no els agraden les vinyes
inundades, i en arees molt caluroses resulta important per als sols retenir sufi
cient humitat perqué els ceps la puguin utilitzar. Les variables clau importants
dels solssón la textura, l'estructura, el gruix, el contingut de nutrients i la reflec
tivitat (Saayman i Kleynhans, 1978). Un altre cop, aquest influeix en la quan
titat d' aigua disponible pels ceps, en els minerals necessaris per a un bon crei
xement del cep i en la composició del raím, així com en la quantitat de calor i
de llum assolida pels raúns, Boulton etalii (1996) assenyalen un altre problema
rnolt comú i característic de les vinyes velles i no fertilitzades, on la manca de
nitrogen en el sol queda reflectida en una insuficiencia de nitrogen en els mos
tos, la qual cosa pot provocar fermentacions bloquejades. El relleu de la vinya
també té una influencia important en les característiques dels raíms, en gran part
mitjancant els efectes que té sobre el microclima. Així, l'altitud afecta la tem
peratura i la pluviositat, l'orientació influeix en l'exposició al sol i d' aquesta
manera a la temperatura i a la llum i 1'angle de pendent té importants efectes
sobre l'exposició del sol, sobretot en latituds extremes, sobre el grau d'humitat
i el drenatge, i en arces de baixes temperatures sobre la incidencia de les gelades.

Molts d'aquests efectes poden ser modificats rnitjancant 1'adopció de tecni
ques vitícoles particulars. D'aquesta manera, els possibles danys ocasionats per
les gelades es poden evitar mitjancant l'ús, per exemple, d' escalfadors col-locats
als vessants de les vinyes o ventiladors instal-lats al terra de les valls per tal de
remoure l'aire i prevenir el desenvolupament de bosses d' aire gelat. Tanmateix,
aquestes operacions impliquen un cost economic molt elevat. A més a més,
l'elecció de les varietats de raírn, dels rizomes i de les diferents practiques de
gestionar les vinyes constitueixen variables que poden influir en les caracterís
tiques dels fruits (Carbonneau i Casteran, 1987). D'altra banda, 1'elecció de
la densitat de ceps plantats, el sistema de conducció de la vegetació, el tipus de
sistema d'irrigació emprat, la utilització d'una superfície cobertora i 1'aplica
ció de fertilitzants, herbicides i pesticides tenen tots efectes sobre les caracte
rístiques i la composició del fruit (Bravdo i Hepner, 1987).

Mentre que els efectes d'aquestes variables en aspectes mesurables del creixement
dels ceps i la composició del fruit han estat realment assenyalats en la literatura
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científica, moltes coses encara romanen desconegudes. Tal com Hancock (1997,
p. 54) ha esrnentat «allo que nosaltres real.ment no coneixem són els parametres
quantitatius del terrer, ni la seva importancia relativa en el producte final». Un deIs
grans problemes que es plantegen, en adquirir unconeixement més gran d' aquest
camp, és que les concentracions de fenols i esters, que tenen influencia en el tast
deIs vins, poden ser detectades en molt petites quantitats pel paladar huma i estan,
en qualsevol cas, també molt iníluides pels metodes de vinificació adoptats a la
vinateria. Una altra dificultarfonamental a I'hora de tracar els efectes del medi físic
sobre el carácter deIs vins, és que les variables ambientals estan totes tan estreta
ment entrellacades que resulta impossible d' aillar-ne cap per tal de realitzar una
analisi específica, encara que es mantinguin de forma constant totes les altres.

Una de les análisis més extenses relatives a la influencia del medi físic sobre
el tast deIs vins al Nou Món ha estat escomesa per Elliott-Fisk i Noble (1992)
a la vall de Napa a California (vegeu també Elliott-Fisk, 1993). Aquesta vall és
extremadament complexa pel que fa referencia a la seva geologia i medi físic;
no obstant aixo, utilitzant l'analisi de regressió i de components principals, els
autors van estudiar la influencia de 21 sols sobre els vins fets a partir deIs raíms
que hi havien crescut. Corn a resultat d'aquest estudi van concloure que «el
medi edafologic influeix en gran manera en el desenvolupament de les arrels,
la conducció vegetal i el fruit produint vins amb diferents sabors, anul-lant
diferencies en les practiques vinícoles» (Elliott-Fisk i Noble, 1992, p. 67).

Conclusions: la fi del debat sobre el terrer

Malgrat les pretensions deIs qui creuen que el medi físic té poca importancia a
I'hora d'influir en el carácter deIs vins, el balanc de les proves científiques dispo
nibles avui en dia suggereix que, essent totes les altres coses iguals, els vins fets a
partir de raíms criats a diferents medis físics es poden distingir realment pel gusto
Tanmateix, aixo no implica que únicament certs medis físics puguin produir vins
de la més alta qualitat, No hi ha res de sagrat en les graves al-luvials del Médoc.
De fet, hi ha una diferencia fonamental entre la qualitat deIs vins i el seu carácter,

Aquest treball ha examinat algunes de les raons per les quals hi ha una tal
diferencia d'opinió entre els qui defensen la importancia del terrer i els qui la
desacrediten. Aquestes raons reflecteixen fonamentalment diferents tradicions

.culturals, així com els forts interessos econornics deIs implicats. D'aquesta
manera, per als grans propietaris de vinyes de Gran Cru a l'Alt Médoc, té sen
tit argumentar que hi ha quelcom de molt especial en els sols on creixen els
seus ceps. Ara bé, han de reconeixer que les habilitats del virrater són igualment
importants en el moment de crear els estils i els sabors deIs seus vins. Una mala
elaboració vinícola pot convertir excel-Ients raíms en vins de baixa qualitat, Per
als vinaters del Nou Món, el fet d'escollir els seus raíms de llocs rnolt diferents
els obliga a fer despuntar les seves destreses enologiques, Pero, també han de
reconeixer que unes condicions oprimes del raíms depenen molt d'allo que
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hagi succeú a la vinya. Aixo no esta totalment sota control del vinyater i cer
tament no directament a les mans de molts vinicultors. El millor vinicultor del
món no pot fer mai bons vins a partir de fruits de baixa qualitat.

Durant els darrers trenta anys s'han vist millores fantástiques en la qualitat dels
vins produús arreu del món. Aixo ha estat en gran mesura resultat de desenvolu
paments tecnics fruit de la recerca enológica. Per tal de realitzar més millores és
important que la tendencia ja iniciada sigui alimentada i impulsada pels vinaters i
els viticultors, tot compartint els coneixements mutus i treballant plegats per tal
d'identificar les condicions ambientals més optimes per produir fruits de determi
nades característiques. De forma forca sorprenent, encara hi ha un gran desconei
xement sobre com la cadena d' efectes a partir del medi físic influeix a través de les
característiques dels raírns i de les tecniques vinícoles al vi definitiu, donant lloc
realment a diferents sensacions gustatives. Diferents fases d' aquest procés resulten
forca concgudes, pero encara cal fer una gran quantitat de recerca en la fase que hi
ha entre el creixement dels raíms i l'elaboració del vi. Mentre encara hagin opi
nions i debats sobre la importancia del terrer, aquest tipus de recerca probablement
es veura com d' una importancia secundaria en relació a la recerca especifícament
enológica o naturalment en viticultura. El debat sobre el terrer ha de passar a la
historia i cal precisament que es dugui a terme una recerca rigorosa sobre com deter
minats factors ambientals influeixen en el sabors específics del vi.
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